
                             ElectroGEAR 
 

Käyttöohje 
Sähkölämmitin 
1265/ 1212/ 1218/ 1275/ 1210 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tämä tuote on tarkoitettu väliaiaiseen käyttöön tai soveltuu käytettäväksi ainoastaan hyvin 
eristetyissä tiloissa. (Siirrettävässä käytössä vain jalkojen kanssa) 

 
 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti  
ennen asentamista ja käyttöä! 

 
 
 
 



TURVALLISUUSOHJEITA 
 
Noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita, kun käytät sähkölaitetta: 
 
LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ 
TUOTETTA! 
 
VAROITUS: Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon välttämiseksi: 
 

1. Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 
2. Laitteen käyttöjännite on 230V/50Hz. 
3. Älä peitä lämmitintä. Ylikuumenemisvaara. 
4. Älä koskaan jätä lämmitintä päälle pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Käännä virtakatkaisin 

OFF-asentoon ja irrota johto pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä. 
5. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun laitteen lähellä on lapsia, vajaakuntoisia tai 

iäkkäitä ihmisiä, tai jos lämmitin on jostain syystä jätetty päälle ilman valvontaa. 
6. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle. 
7. Älä peitä johtoa minkäänlaisella matolla. Sijoita johto niin, että ei synny 

kompastumisvaaraa. 
8. Älä käytä lämmitintä, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos siinä on ollut 

toimintahäiriö, se on pudonnut tai jos se on vaurioitunut millään tavalla.  
9. Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain laillistettu sähköasentaja. 
10. Vältä jatkojohdon käyttämistä, koska se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon vaaran.  
11. Käytä lämmitintä vain hyvin tuulettuvassa tilassa. Älä ripusta tuuletusaukkoihin mitään tai 

peitä niitä millään. Ilman sisäänotto- ja poistoaukot on pidettävä aina vapaina. Älä sijoita 
lämmitintä pehmeälle alustalle (esim. vuode), missä aukot saattavat peittyä. Sijoita se vain 
tasaiselle, kuivalle alustalle. 

12. Älä sijoita lämmitintä lähelle helposti syttyviä materiaaleja, pintoja tai aineita. Suojaetäisyys 
laitteen etupuolella on 1 metri. 
Älä käytä lämmitintä samassa tilassa bensiinin, maalin tai muiden helposti syttyvien 
aineiden kanssa (esim. autotallissa tai verstaassa). Laitteen sisällä olevat osat saattavat 
aiheuttaa kuumenemista, kipinöintiä tai valokaaren. 

13. Älä käytä lämmitintä suihkun, kylpyammeen tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. 
Älä sijoita laitetta muuhunkaan sellaiseen paikkaan, missä se voi kaatua veteen. 

14. Älä koske lämmitintä märin käsin. Laite on sijoitettava niin, että suihkussa tai kylvyssä 
oleva henkilö ei voi koskea sitä. 

15. Käytön aikana lämmitin on hyvin kuuma. Estä paljaan ihon kosketus kuumaan laitteeseen. 
Palovamman vaara. 

16. Ennen lämmittimen siirtämistä irrota virtajohto ja anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Käytä 
kantokahvoja, jos ne on toimitettu laitteen mukana. 

17. Varmista, että mikään muu laite ei ylikuormita samaa sulaketta. 
18. Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat 

alentuneet tai joilla on jonkinasteinen aistivamma, ellei heidän turvallisuudestaan 
vastuussa oleva henkilö ole antanut heille riittävää opastusta laitteen käytöstä. 

19. Huolehdi, että lapset eivät pääse leikkimään tällä laitteella! 
20. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä pois laitteen ulottuvilta ilman jatkuvaa valvontaa. 
21. 3-8-vuotiaat lapset saa ainoastaan kytkeä laitteen päälle/ pois, jos laite on asennettu ja 

kytketty normaaliin käyttötarkoituksen mukaisesti ja heitä on ohjeistettu laitteen 
turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. 3-8-vuotiaat lapset eivät saa 
kytkeä pistotulppaa seinään, säätää, puhdistaa tai huoltaa laitetta.  

22. HUOM! jotkin osat lämmittimessä voivat olla hyvin kuumia jotka voivat aiheuttaa 
palovamman. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun läsnä on lapsia tai haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä.   

 
 
 



VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN  SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 
 

             
 
 

TEKNISET TIEDOT 
 

MALLITUNNUS  KOKO JÄNNITE TEHO 
1265/ NDFL788-2E ~230V/50Hz 650W NDFL788-2E 

1212/ NDFL788-3E ~230V/50Hz 1200W NDFL788-3E 

1218/ NDFL788-4E ~230V/50Hz 1800W NDFL788-4E 

1275/ NDFL789-3E ~230V/50Hz 750W NDFL789-3E 

1210/ NDFL789-4E ~230V/50Hz 1000W NDFL789-4E 

 
 
 

RAKENNE JA OSAT 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

  



OMINAISUUDET 
 

1. Merkkivalo 
2. Ylikuumenemissuoja 
3. Vesitiivis IPX4 
4. Seinään kiinnitettävä malli 
5. LED-merkkivalo 
6. Huonelämpötila-asetus 
7. Viikko-ohjelmointi 

 
ASENNUS 

 
HUOMAA:  VAIN SEINÄLLE ASENNETTAVA MALLI (LATTIA-ASENNUS MAHDOLLINEN 
VAIN LÄMMITTIMEN MUKANA TULEVIEN JALKOJEN VARAAN.) 
 

 
 
 

        
 
 
a. Poraa seinään reiät kuvan (1) mukaisesti. 

Varoitus: Varmista, että etäisyydet lämmittimestä lattiaan, kattoon ja vieressä oleviin 
seiniin on vähintään 30 cm.  

b. Kiinnitä asennusteline seinään kuvan (2) mukaisesti. 
c. Aseta ensin lämmittimen alaosa telineeseen ja sen jälkeen työnnä yläosa paikalleen. Katso 

kuva (3). 
d. Lukitse yläosa ruuvilla kuvan (4) mukaisesti. 

 
Reikien etäisyydet: 

 

 

 
Varoitus: Ennen käyttöä varmista, että lämmitin on kiinnitetty seinälle tukevasti tai 
asennettu tukevasti seisomaan omilla jaloillaan. Laitteen on oltava pystysuorassa 
asennossa. Muuten se voi vahingoittua. 
 

Tuote NDFL788-2E NDFL788-3E NDFL788-4E NDFL789-3E NDFL789-4E 
M(mm) 200 410 620 515 755 
L(mm) 210 210 210 60 60 

    



Elektroninen termostaatti – Ohjeet 
 
Elektronisen termostaatin ohjauspaneeli: 
 

①       ②     ③   ④ 
 
 

 
 

  ⑤  ⑥  ⑦   ⑧  ⑨ 
 
 

 
 
1, Näyttö (näyttää huoneen asetetun lämpötilan) 

2, Tarkistusvalo - Yötoiminto 

3, Säätönäppäin (+) (nostaa lämpötilaa) 
4, Yötoiminto 

5, Tarkistusvalo - päivätoiminto 

6, Virran osoitin 

7, Säätönäppäin (–) (laskee lämpötilaa) 

8, Päivätoiminto 

9, Toimintonäppäin (F) / Avoin ikkuna -toiminto 
 
 
Varoitus: Ennen lämmityslaitteen käynnistämistä se täytyy olla kiinnitetty seinään tai telineeseen. Jos 
lämmityslaitetta ei ole asennettu oikein tai se on asennettu vinoon, se saattaa toimia väärin tai 
pahimmassa tapauksessa vaurioitua. 

 
 
 
 

Jos lämpötilasensori ei toimi oikein, näkyy näytöllä alla oleva symboli. Ota tällöin yhteyttä myyjään tai 
maahantuojaan.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aseta haluttu 
lämpötila 
 
Paina nuolinäppäintä halutun 
lämpötilan asettamiseksi. 
 
 
 
 
Päivä-/yötermostaatti – Ohjeet 
 
 
 
 
 
1) Asetuksen muutos päiväksi 

 
Kun haluat lämmityslaitteen 
laskevan lämpötilaa päivän aikana 
(aseta viikonpäivät tämän jälkeen) 

paina  . Näytöllä näkyy " ". 
 

Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi 
oikeaan viikonpäivään. 
(Maanantai=1, Tiistai=2, 
Keskiviikko=3, Torstai=4, 
Perjantai=5, Lauantai=6, 
Sunnuntai=7). Tallenna painamalla 

.  
 
Siirry siihen lämpötilaan, jonka 
haluat päiväksi. Tallenna painamalla

 . 
 

 
Siirry siihen tuntimäärään, jonka 
ajan haluat päivän muutosjakson 
olevan päällä. Tallenna painamalla 

 . 
 

*Tarkistusvalo  pysyy vihreänä, 
kun lämmityslaite on aktiivisessa 
muutosjaksossa. Tarkistusvalo 
palaa punaisena, kun muutosjakso 
ei ole toiminnassa, mutta on 
ohjelmoituna. 

 
 
 
 
 
 

Vinkki! Termostaattia voi käyttää tavallisena elektronisena 
termostaattina (ts. lämmityslaite ylläpitää vakiolämpötilaa 
24 tuntia päivässä). Lisätietojen saamiseksi katso kohtaa 
Elektroninen termostaatti 



 
 
 
 
 
 
2) Asetuksen muutos yöksi 

 
Kun haluat lämmityslaitteen 
laskevan lämpötilaa illalla (voidaan 
tämän jälkeen asettaa joka 

illaksi/yöksi) paina  . Näytöllä 
näkyy . 

 
Siirry siihen lämpötilaan, jonka 
haluat yöksi. Tallenna painamalla 

 . 
 
Siirry siihen tuntimäärään, jonka 
ajan haluat yöajan muutosjakson 
olevan päällä. Tallenna painamalla 

. 
 

*Tarkistusvalo   pysyy vihreänä, 
kun lämmityslaite on aktiivisessa 
muutosjaksossa. Tarkistusvalo 
palaa punaisena, kun muutosjakso 
ei ole toiminnassa, mutta on 
ohjelmoituna.  

 
 
 
 
3) Muutetun 
lämpötilan vaihto — 
Päivällä  

 

Paina ja pidä  ja paina  3 kertaa. 
 
Siirry siihen lämpötilaan, jonka 
haluat päiväksi. Tallenna 

painamalla   tai odota 15 
sekuntia automaattista vahvistusta. 

 
 
 
 
4)  Muutetun 
lämpötilan vaihto — 
Yöllä 

 

Paina ja pidä  ja paina  3 kertaa.   
 

Siirry siihen lämpötilaan, jonka 
haluat yöksi. Tallenna painamalla 



 tai odota 15 sekuntia 
automaattista vahvistusta. 
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5) Tuntimäärän vaihto  
— Päivällä  

 

Paina ja pidä  ja paina  2 kertaa. 
 
Siirry siihen tuntimäärään, jonka 
haluat toiminnon olevan päällä 

päivällä. Tallenna painamalla  
tai odota 15 sekuntia automaattista 
vahvistusta. 

 
 
 
6)  Tuntimäärän vaihto — 
Yöllä 

 

   Paina ja pidä  ja paina  2 kertaa.  
 

Siirry siihen tuntimäärään, jonka 
haluat toiminnon olevan päällä yöllä. 

Tallenna painamalla  tai odota 
15 sekuntia automaattista 
vahvistusta.  

 
 
 
 
7) Kumoa (sivuuta) 
muutosjakso 

 

Paina ja pidä   ja paina 

  tai   kerran (riippuen 
siitä, kumman muutosjakson 
haluat kumota). 
  

 
*Lämmitin sivuuttaa aktiivisen 
muutosjakson tai seuraavan 
muutosjakson. 
 

 
*Seuraavan muutosjakson 
aikana lämmitin palaa taas 
automaattisesti ohjelmoituun 
lämpötilan alentamiseen. 
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8) Poista muutosohjelma 

 

Paina ja pidä   tai  
(riippuen siitä, kumman 
muutosjakson haluat kumota) 3 
sekuntia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Avoin ikkuna -toiminto 
 
Lämmityslaitteessa on avoin ikkuna -toiminto.  
Jos ikkuna avataan täysin auki tilassa, jossa lämmityslaite sijaitsee, ja lämpötila laskee 2 ℃ tai yli 2℃ 
kahdessa minuutissa, anturi havaitsee nopean pudotuksen lämpötilassa. Lämmityslaite menee 
automaattisesti pois päältä ja näytössä näkyy  .  
 
Lämmityslaite käynnistyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Lämpöelementin voi kuitenkin 

manuaalisesti käynnistää uudelleen ennen 10 minuutin kulumista painamalla . Symboli  häviää 
ja näytöllä näkyy aikaisempi toimintatila. 
 

Avoin ikkuna -toiminnon oletusasetus on päällä. Paina   kaksi kertaa ja näytöllä näkyy  

merkiten toiminnon olevan pois päältä. Paina  kaksi kertaa ja näytöllä näkyy jälleen   merkiten 
päällä olemista. 

 
 
10) Lämmityslaitteen uudelleenasetus 

 
Käännä lämmityslaitteen pääkytkin pois päältä. 

 

Paina ja pidä  samalla kun käännät lämmityslaitteen pääkytkimen päälle. 
 
 
 
11) Muistitoiminto 

 
* Lämmitin muistaa vapaan tilan lämpötila-asetukset ja palaa automaattisesti haluttuun lämpötilaan 
sähkökatkon jälkeen. Se ei kuitenkaan pysty muistamaan päiväajan ja yöajan asetuksia. 
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HUOLTO 
 

1. Ennen puhdistamista irrota virtajohto ja anna lämmittimen jäähtyä.  
2. Pyyhi ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kostealla liinalla ja kuivaa pinta 

huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 
VAROITUS: Älä upota lämmitintä veteen!  

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita tai välineitä!  
Älä päästä laitteen sisälle vettä!  

3. Vähäisen lian voi poistaa pehmeällä kuivalla liinalla.  
4. Varastoi lämmitin alkuperäisessä pakkauksessaan puhtaassa ja kuivassa paikassa. 
5. Älä yritä korjata lämmitintä itse. Tulipalon tai sähköiskun vaara! 

 
CE-YHDENMUKAISUUS 

 
Tällä tuotteella on CE-merkintä ja se täyttää direktiivien 73/23/EEC (matala jännite) ja 
89/336/EEC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) vaatimukset.  
 
Alla oleva merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon. 
Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. 
 

                          
Maahantuoja:  
Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere, www.harju.fi 


